
 

 

 

 

SPOLEK PROVAS DOBŘÍŠ – TÁBOR HÁJOVNA NA DĚDKU 

8. 8. 2015 – 15. 8. 2015 

 

Rok se s rokem sešel, a tak jsme opět mohli vyrazit do přírody za novým 

dobrodružstvím, kamarády a staronovými vedoucími. Již druhým rokem se 

stala naším útočištěm Hájovna Na Dědku.  

V sobotu, 8. 8. 2015 po poledni, se tábor zaplnil dětmi. Vedoucí netrpělivě 

čekali, jaké to dítka budou mít v oddíle, protože se pro letošní rok 

přihlásilo spousty nových táborníků. Rozřazení do oddílů proběhlo bez 

problémů, a tak mohlo započít naše týdenní klání. Největším nepřítelem 

všech byly všudypřítomné agresivní vosy a stále panující parné počasí. 

Ničeho jsme se nezalekli, vybaveni nezbytnou cibulí a octem jsme se dali 

do boje o nejlepší umístění celotáborové hře. V ní nás uvítal všemi 

oblíbený, kulaťoučký Obelix s Idefixem, jejich věrní přátelé Asterix, 

Falbala, Automatix, Analfabetix, Majestatix, Narkotix, Jarvína, Sylverína, 

Radana, Plešounix, Mišína, Macelína, Marína, Maceština, Růželína, 

Mikelína, Žumpanix, Trubadix. Nesměl chybět ani nejchytřejší druid 

Panoramix, který dětem hned uvařil kouzelný nápoj, který celý týden 

museli hlídat. Úkol to byl zdánlivě lehký, ale opak byl pravdou, 

například lstivá Falbala vylákala lektvar z kde koho. Jako nejlepší 

ochránci lektvaru byli zvoleni na konci týdne Rebelixové pod vedením 

Obelixe, Jarvíny, Narkotixe a Žumpanixe.  

Každý oddíl si vymyslel své jméno a vytvořil si vlajku a pokřik. Proti sobě 

tak stáli výše zmiňovaní Rebelixové, Šmoulové pod vedením Automatixe a 

Macelíny, Draci pod vedením Maceštiny a Petrolíny a poslední, avšak 

velice silný oddíl Fire Wolfs pod vedením Radany, Růželíny a Mikelíny. 

Naši vyjící Vlci nakonec těsným výsledkem naše klání vyhráli.  

Celý týden panovaly velice vysoké teploty, děti i vedoucí ocenili každou 

možnost zchlazení. V neděli nám ho dopřáli příbramští hasiči, kteří dětem 

přijeli ukázat hasicí techniku. Pánové ze sboru byli tak hodní, že nakonec 

postupně všechny děti svezli ve svém nejmodernějším autě a následně 

zkropili celý tábor hasící stříkačkou.  



Další den nás poctili návštěvou pánové z Vězeňské služby se svými 

čtyřnohými kamarády. Ukázali nám jak vycvičené služební psy a jejich 

dovednosti, tak ty nejmenší chlupáče, kteří zatím na výcvik čekají.  

V průběhu týdne se hrála spousta her, jak už těch etapových, tak i 

oddílových. Zcela neplánovaně nás v úterý čekalo překvapení od Jarvíny – 

proběhla tzv. pasovačka. Z nejstarších dětí se stali praktikanti, 

z praktikantů a nových členů právoplatní vedoucí.  

Z plánovaného dlouhého celodenního výletu jsme museli kvůli horku 

upustit a raději jsme zvolili trasu do nedalekého Vacíkova, kde jsme se 

schladili v hasičské nádrži a poté naplnili břicha dobrotami v nedaleké 

osvěžovně. Milým překvapením pro všechny byla tajemná krabice, kterou 

přivezla Falbala s Trubadixem. Naši přátelé pro všechny přivezli ledové 

osvěžení ve formě zmrzliny. Ani při této výpravě jsme nebyli ušetřeni 

vosích bodnutí. Středeční den byl ozvláštněn další akcí, a to noční 

bojovkou. Ne všichni se odvážili do lesa, kde se schovávala čarodějnice, 

pomatená matka hledající své děti a další strašidla.  

Kvůli panujícím velmi suchým dnům jsme bohužel nemohli rozdělávat 

oheň, tak jsme alespoň zpívali za svitu baterek a doprovodu Trubadixe a 

Narkotixe. V kuchyni i v té velké výhni celý týden kmitali Marína, 

Sylverína a Analfabetix, kteří nám připravovali samé dobroty, za jejich 

nasazení, ochotu a výdrž jim patří naše velké díky. Se slovy chvály 

nesmíme zapomenout i na naše pilné pracovníky Majestatixe, Plešounixe, 

Adamixe, Žumpanixe, Narkotixe, někdy i Trubadixe a Falbalu. Tito 

jmenovaní se starali především o dřevo do naší kuchyně, o teplou vodu ve 

sprchách a další činnosti vyžadující pevnou chlapskou ruku. 

Čtvrteční podvečer byl ve znamení spanilé jízdy. Koňské spřežení s kočím 

panem Zdeňkem Jorem svezlo každého zájemce. Prozíravě jsme celý týden 

sušili nesnědené pečivo, které jsme následně mohli poskytnout koníkům 

jako odměnu za to, že nás povozili.    

V pátek nás poctil návštěvou kamarád DJ Ója, který pro všechny připravil 

výbornou taneční zábavu. Děti si užili spousty legrace. Kdyby nepřišel déšť, 

možná bychom tančili ještě dnes.  

Sobotní ráno bylo trochu hektické, ale naštěstí jsme všechno balení a 

uklízení zvládli, děti dostali diplomy a ceny od vedoucích za umístění 

v celotáborové hře. Před desátou hodinou se všichni rozloučili a rozjeli se 

ke svým domovům. Celý týden se vydařil, nikdo si nepřivodil vážnější 

úraz. Už teď se všichni těšíme na další ročník táboru Na Dědku. 

 

Tak zase za rok ahóóóóóóój!!! Za spolek Provas Dobříš – Mišel 


